
VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI CHẾT TRONG ĐỒN CÔNG AN.

Từ đầu thập niên 90's.
Sau khi lũ tà quyền CSVN ký giấy văn bản hiệp định thành đô
với TQ... Qua hình thức bán nước công khai.
Kể từ lúc đó bọn Tàu cộng TQ đã huấn luyện và đào tạo ra gần
200,000 tên gián điệp TQ ăn nói rất thành thạo tiếng Việt Nam,
để đưa sang Việt Nam làm nội gián.
Gần 30 năm qua TQ đã cài đặt vào nguồn máy chính quyền từ
trung ương đến địa phương của đảng CSVN, bọn chúng hầu
như đã nắm gần hết những chức vụ quan trọng trong quốc hội
đến cả các đồn công an, thậm chí nắm luôn cả đầu não của an
ninh quân đội quốc gia Việt Nam.
Trong quân đội thì TQ đã chiếm gần hết những trọng điểm, đặt
khu rất là quan trọng cho an ninh quốc gia.

Trong quốc hội thì bọn tình báo hoa nam đã hoàn toàn cai quản hết những tên tham
quan bồ nhìn... luôn cả Trọng lú, Phúc niễng, Quang heo và Ngân cave đều phải nghe
theo chỉ đạo của bọn gián điệp tình báo hoa nam.
Còn phần công an thì bảo đảm tất cả các cơ quan từ thành thị đến thôn quê đều có
những tên gián điệp của Tàu cộng TQ nắm hết các quyền hành cấp cao, để sai khiến
những tên công an ngu xuẩn ngày đêm đi cướp đoạt tài sản và hà hiếp dân lành vô tội.
Tất cả các đồn công an đều có những tên gián điệp của Tàu cộng TQ nắm giữ phần tra
tấn và khảo cung tội phạm.
Chính vì vậy, cho nên có rất nhiều người dân luôn bị sát hại, bị cắt cổ đến chết trong các
đồn công an.
Vì bọn lính tra tấn trong đồn công an đều là người gốc gác là TQ, cho nên bọn chúng sát
hại đồng bào Việt Nam ta rất dã man, không có lòng thương xót, bất kể già trẻ hoặc nam
hay nữ.

Người dân Việt Nam ta đã từ lâu bị CSVN nhồi sọ và mị dân, cho nên mọi người đều
sống rất là vô tâm, vô cảm với vận mệnh của đất nước Việt Nam...
Người dân trong nước sống rất thờ ơ, vô trách nhiệm với tổ quốc, lười biếng, nhút nhát
và u mê trong những vật chất tầm thường... Trụy lạc trong u tối vô minh lạc hậu.
Để đến giờ đây thì bọn giặc tham tàn độc ác Tàu cộng TQ đã hoàn thành xong kế hoạch
trồng người trong mưu đồ chiếm trọn cả đất nước Việt Nam thành một tỉnh của TQ và
đầu độc giết chết gần hết dân tộc ta... Đất nước Việt Nam hiện nay đang trên bờ vực
thẳm sắp phải bị diệt vong.

Đồng bào ơi !!!
Xin mọi người hãy mau sớm thức tỉnh, trước khi quá muộn... Vì chúng ta không còn bao
nhiêu thời gian nữa..!!!
Hãy cố gắng đứng lên để một lần được hy sinh cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam ta.
Thề sẽ bỏ mạng để gìn giữ từng lãnh thổ và lãnh hải của tổ tiên ta để lại cho chúng ta.
Quyết liều mình để bảo vệ quê hương trường tồn và thề chết chớ không bao giờ chấp
nhận làm nô lệ cho Tàu cộng TQ.



Quyết định sẽ tiêu diệt hết bè lũ tay sai CSVN bán nước hại dân để cứu nguy sơn hà..!!!
Dậy mà đi hởi đồng bào ơi...!!!
- KEN DANG.


